
imis, Karaliaucgiuje 

tarnintą  išbūbamė, Kelcimis 
Zipjatimi Sfiatimai į Re 

leimė Taštoj po 2 Ggr. ųi 

  

  
  

  

„ant bile fotio Pufio toną, fmulteiė Naftaiš 

t iūtas, jų Bufipinins "2 po bp iš 
milant Bertainio Meta Morder- figarten 

ЭМ 5 ©дг. ® 3, 

ri 

it KRaraliauciaus Brotiamė Pietutvininfams Zines paikėjai 
й 

?[a ro. 26. "Aareliaucziuje, 30, Tuniju, 4874, 

mi ' Z 

Л 3 Repčibienčje po žmentojės Traicės. eifeß. Berods i5 Daliės, beje galim jafnti, pagal 

pl wyriaufiaję. Dalė tai ir Tieja. Rėja Diemo Žodis 

            

   

  

   

      

   

    

   

      

   
       

   
   

   

įvang. Ruf. 5, 1—11. Grom. 1. Pett. 3, 8— 45. 
  

Tift per Rrijtų i Sbganymą. 

iM ėzus tare Tamoßini:, AB ejmi Kelias iv Tieja 

Ipmaftia. Rey mien8 ne ikfanfa Tėmop faip per 

Sono 14, 6, 

anyıno parciti8, pra trejopi.  Wieni apie tą Da= 
Sie elgiaš faip n’ifmin- 

ėjie Gymolici, jie malgo, geria, jėBfo fief tift imanys 

apli įmietišfuji Gėrpbja ben Rinfimybja,  fafpbami: 

iettiminfimės, fol gywi ėjam, nės numiruė, tan miflab 

Šafo. Antriejie beje atfimena Amziu Amziu ir tifis, 

ie $ tüfiu8 ifnoje ifganytais bufe. Ale jie fawo Tife- 
gu[bo ant famwes8 pacziū ir ant fawo pacziu Lei- 

Sie jamę pacgius Iaifoji per bibeb gerus 3moneš 

is, famo geru Balielgimu, jamo geraiš Dars 

prie Rono Diemo faš = žin fief Algos ujjipelnę, 

šono Sčzauš Žodi n’ifmanydamt: ю Юар jus ir 

6 Gutumbit atlife, faš jumė darytt pūlaš, * tan 

au tarfite: „Me8 efme ne naudingi Bernai; Mmeš 

m, fa batl)tl falti bumom.“  £uf. 17, 10. Ale 

au fašgi Ben fartunta  įubnoj Dienoj galėš po 

Vicsiaufiojo Subzio Aid Ipiidrifti jafptis: Wießpatie, 

„а0ар atlifau, fa až atlifti faltaš bumau. 38 

88, meš Gube ant tufftant Klaufpma ir ne» 305 

ne galčiim atjafpti ir turėfim befigčbėbami ir. bre= 
Mi nutilti. 568 juf me8 wifi, beje Miji Griefi= 

ti ir Garbės ftofojam, furids mumė reiftųu turėti 

Taygi tift tretiejie te buš ttopyję, butent 

furiem8 Bonas I&zus tifrap Reliaš ir Tieja ir 

Paftis. 

Me minau nep mienė te ne Flajoja it jamę te ne 

iM hayna. — Zulafis ang Pono Iėgaus Žodi Tamoiui 

"toji taip išfigulbo: Kad ай Н ant Pono Iėgaus 

Tonės, ant jo Kraujo bep Gmertiės faip ant mijo 
Šelnymo nufitifiu, tap man mano Griefai atleijti, 

ab teijus po Diemo Alfiū, tap ов galiu tifėtis po 

|Ymžiaus pas bangipfąji Temą + Iėganymą par 

  

  

atrifartüdams liudpja: „Žifef į Bona Sėju, tap bufi 

išgangtaš!“ Ale taciau tarp Tifėjimo ben Tifėjimo 

bibeliė Gfirtumė.  Diemo Žodis falba apie Dmejopą, 
butent apie gymą, ale it apie we gpva Tifėjimą, beje 

ir „apie tofi Tifėjimą, furi pars MBelniaš tur, 0 tacgiau 

į Malonę ben Sėganyma pareiti ne galedams.  Zangi 
mujū Zifėjimas tur gymė, tur tifraš buti.  Bonas 

Sus tur mums buti Reliaš. . Io Miflis tur 

buti mujė. Milis, jo Duma muji Duma, jo VE& 

bo8 mujū jauvafis Tafelis, beje Pons I&zus , tur 

muš ant Bito Tafelio be maifbcziojant pats neBioti. 

Bet Bons н8 tur buti ir mujū Tieja. Ra jiš 

falbėjęs, tai nep Melnė nep Smiets ney mujü Proto 

Abejojims mumš ne tur i Ggirbies išplėti. Beje 

Dangus it Žeme fugaiß, ale jo Žodis mumš tur m= 
jame Dalyfe buti [pg Ulės Bamata, ant furios meš 

Sriobą jamo amzinofids Balaimės pajifurti galčium= 
bim. Ale galiauiep: Krijius tur buti podraug ir mujū 

Gymažis. Diewo Žodis jafo: Ras Krifaus Dmaje 
ne tur, taš ne jo pra. Ogi Bmentajis NApažtals Liu= 

byja apie jamę: „AB gywas ejmi, tacziau Dabar ne 
ap, bet Rrijtus gpmaš gra manyje.“ Gift die, „furius 
Kritaus Dmaje maldo, tie pra Dievo TBaifai“. Tangi 
Arijaus Abrozaš tur (5 tamęš Bmiefti tao Miflyjime, 

NRorėjime, Geibamime, Ralbėjime ir wijame tawo WMWei- 

fime, Tada Kriftus tawo Gywanjis; tada jiš tawo 
Gfarbaš; tada tu pareiji paš amžinaji Tėmą i Blo- 
mingūjius Dangaus GyMenimus. .. Amen, 

  

Kaip iß ртайо Peėmenufo Bajuntinys pajtojo. 
(Bradzia Num. 25.) 

Anday meš jamo Pajafojime ifi ant to parėjom, 

faip jaunojo Įšroceftio Semas Rabažninfa Bona Dber= 

funfiftorijalrotą MBeijją meldes, tad jiš jam ant Ba> 

galbės pareitu, idant jo Gunuš Btabierūti gautu, ale 
ta8 Prašymas ра 8 nūprojnas. Bet dabar Ba- 
fiuntinpė Broceffis toliauš apie įamo Amžio Bėgi 
toliauš teipo pajafoj.



Tangi Dabar ав apfiėmiau, Эетейа — В то- 
Ffinti ir romi tief  ugiipelnyti, jeib man Sitojims 
t Ggtabčrija galiaufien tift galimu Daiftu pafotu, 
Bo mano Ęžegnojimo ав dar Buję Mero Ramūje 
jamo Gimdytoja Branbenburgij ра ац & feletą 
Mėnefii Maifuš nefurio Бадого Bono mofinau & 
taba paš wiena Stubi Mauilamonininfą i Mofilą 
iftojau. Ir czion be ėjant man Bons Ranteria Dangelė 
pradėm Rnpgū priteife, о аб turėjau apie Bi ben tą 
Daiftą, man nū jo užoūta, а8 Nedėlę mičną Spfi 
amo Miflii Sujtatymą ant Išopieriaus jam parodyti. 
Taipjau až tame Gžieje pradėjau ir Mažuma [otp= 
niBfos Ralbės išiimofinti. Ale remeftiffam Moffle 
bubam8 ab meif fupratau, fado fite Yžfimofinimas tomi 
ne galėjo [ygiu Šinginiu paafiup eiti. Nüg Rytmeczio 
Anfinbės (Ei Wafaro Welumo man reifėjo Ropėceš 
ben Baru Sfrpnę nefioti, po Furios Naptės a5 tan: 
fiep numargęš ant Zemės jujmufbamau. D Išlėgės 
būug Sykiü ir apftingay [ubčbamau gauti, ale ne dėl 
MNatlifimo [amo Darbo nep del N'išmanymo arba Tin: 
gėjimo, bet tobel, fabangi aš famo Minvui, taip jam 
tobėš, per пйбафна8 išmeizdėjau. „AB tam tą nū: 
Bagnaji Sufivaufimą pramarpju“, 8 man tantiep 
jafpdamo. Je Bažupgios Diewo Szlujmg man tift 
vetay te bumo Wale aplanfnti, nėja mažnien fožną 
Bmentą Dieną Darbais praleiža tapė. — Rief pri 
eibamė až аан naujame Teftamente it melbžiaus, 
faip mano Tėmai manę mofinę bumo; tanfiep ав u} 
migau, w08 tift melžis prabėję$. — Mano Szirdis 
Kartais taip Iabay piftomis Miflimis pripilbyta bumo, 
fab аВ jam Salg pafidarpti norėjau. 9е fatvo 
Miftrui, Eurė manę taip mwargino, a8 wmelijau mijo to 
"Bifto, faš tift wien galima ogi it £a8 ne galima bumo, 
Mano Widus Rartumo prieš Gi Muczytoji mijaš [pg 
perėjiė paftojo, — Galiaufien, Идар gana (aufu, 
priėjo it mano Sgmalnyjimas, aš bumau о8 1 
galėjau nūg Miūro iš Raraliaucgiaus atftoti, ale tacgiau 
až del Bajipelnpmo bar fone Metus tame Miefte pa- 
filifau, 0 až tuciu iBjipaginti, Еар 108 Priejatie8 deley 
ir ne primerits dar tanfie) Gmentomis Dienomis Dirbti 
Iubėdamau. | Manęs apražytūja ben apmuilamotūjė 
Toblpgiu prie Kupczyftes Buti wiržup Duriü vafi 
bar felioš tebifaba; pafkuji Žpgi Raraliaucziuje Бце 
bamė ap tūjū Dar Eelintaję Macziau, o ir Muilamones 
prie aufgtū Butu, prie furiū a5 ilgomė Ropčczioms 
prilipti turėjau. Mano nūbažnofios Dumos, Ка 
Mifraš norėdavo, jau mažnie> bumo prapūlufios, ale 
Diemui Dekuy tift bar ne pomifam, už tatai tupino 
ne perftojancgioji Malba mano mielėji Gimbytojū, Dai 
ir ab dar Iubėbamau melftis, facgieig ne if Szirdies, 
bet tift taip В Mirgaus. 

Šiemės Menefiuš prie Lewiü praleibęs ir pafiiljėjęs 
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ав Meijo Mėnejyje Meto 1859 pajibamjau į Swi t 
ant Mandramimo. Mieftelpį Stolp, Bumariä Bra 
wincoj gulincgiame,. AB. Darbo bep Belno radau, & 
weif czion & Liga ipūliau. Tap mano Biešpikų 
manę t fawo Szuile &me8, aßtriey fu manim falbėfyį 
Bo felėta Diend mano Gymajteli8 mig blogpa ėjo, Im 
jaucgiauš Ddidey bėdnaš ir prajtotas &fa8 Raujidar! 
Tejtamentai, furie manę ifi Cgion palydeje buwo, lırg 
Atgaiwinimu paftojo, faip aß tūje Paityti  pradėjkm 
Szmwento-Apaßtalo Bomilo Vafuntinyfte8 KRelonės mitą 
dibep perėmė. — Во Bafiffaitomo až parfiflaupęs mlyf, 
džtau mielaji Diemą, fad jis manę fweifu pabarptikęj, 
man aut to pagėlbėtu, jib ав Bafiintiniu tarp k | 
gond: pajtoti galeciau. Toktat mufidawe pirm Bid 
ale po Bietū jau až atfifelti galėjau; Liga bumo at оё 
ju. — Toliauš wandrodam8s, ap. gamau - diozüll f 
Mieftus Sztetyng ben Berlyng matytı ogi ir Felidpy 
jantiem8 Gizeltam8 14 пйбафий 3moniū itaijytai if 
frifkcgtonijtajes Gajpabas pažinti; ale tief až Be Fefin 
bamš it gana fEupap befielgdam3 fıtpratau, ab ml 
ant Stojimo i Gžtadieramimą tift per menfay % 
шдё е о. — Bajuntinpžės Butas Man Dar Nm 
pažyjiamė bumo, 0 byminan, Berlnne аб арг Day 
Bajuntinnteš niefur niefo ne girdėjau, — а) п 
Баше, fad až mienoj Nedėlbienči i Baptiftü Bažny kin 
i&je8 [abap nutmeriancgią Mišių apie tą Žodi girl 
gamau: „Mes Ji mplėtim, nėja 318 muš pirma ЛЙ 
fejo!” Befiflaufidam8 aß Diemo Meile, man ißroMe 
taje, pajuiti, jo miernajė MBadžiojimą fuprafti ir mal 
Grietuš ben Newiernyhe išpažinti gamau. MB av ı 
liudpjau, jam amo Meilę Darbaiš iGrodpti faltas ©7 tai 
Sodžio Safptojis cžion ir apie Bafuntinyjte falbėjo. 
Weif po to aš gamau it Bafuntinyftes Butą ir tainų 
waldantiji, jur babar nabaftinintą Šažpefteri Mal @ 
moną pažinti, o tajai mane 14 Septembfr, 
Dete 1861 aut ABfimofinimo & ш8 Namus peičilių 
Gžion ав dabar be jofiū miržutiniū Rupejegiū gyme! 
it pagal Sgirbiės Geibimą mofintis galėjau, Wifiel 
tiem8 mieliem8 Ponam8s, furie Gicgion mano Mofntt 
jei8 bumo, aš baug Dėfamonės faltz ёи. — ® 
džioje man wiens ir fit8 Daifts Biczion 1003 pafun! 
neš nūg 14tojo fawo Amžiaus Meto až prie gt! 
tingo Mofflo retan te Битрац pričję8, ale meifiep D 
mabnie» ijidirbe8 až Dar Daugiaus atlifti galėjau, 
faip ni manę pražpta tape. — Rone cgietus 4 Эе 
teufo Biš mano Bafimofinimas, ale cziš Gziejas ml tų 
bene ir buš gražiaujis mifo mano Amžiaus bumwes. Np 
Bermieginime, furfai 24 toji Sunji 1865 nujioa? On 
Miegiutojei manę per užteftinap  prigatampta ira), 
0 po Zgpjimo bar it Mažumo Bajuntiniui (aban rei! he 
lingo lieforigfo Balimofinimo nufidame Dienoje 1110), 
Novemberio Mano Guntimas arba Satyms į Url 
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t. Pong Direfteri Wangemann. GLgito Bono 
Draugfiėj jau jefanczioj Dienoj aš iBfeliauti turėjau. 

68 felamom per Samburgi, 16 cia: i Gngelanto m= 
tujiji Miela Liundbung, 0 tada per bipeles Auros į bilrifa, Eurids Rražta mes 23taji Februariju prifefem. 
wplifg Nedelit bumo ta Yuriū Relone trufufi; mano 

ūrbaš tam Gžieje ant Sziepjo buwo, engelišfaję 
"Albą tobuliaus i8fimofinti, feleta engelišfiem8 Rubi= 

ėmė amofflą nubalpti, o šmentoje Dienofe enges 
п ЭВЫ [aifpti. — Ggiczion Зетё) Ratal ав miją 

bla ant Iblimofinimo 8 моп Ralbės:: pridėti 
tUtėjau, 0 prie to Darbo ir babar, po pračjufiū'8 Merd, 

Žr wis turiu Dirbti: To Paiibarbojimo ant Bio ben 
J Sįtacijono, fur manę funtinėjo, parfefamo Mere 1867 
us Direfteris Mangemann ant Bermeizdėjimo wel 

UM frifa, šftate manę i funigišfajė Pajuntinio Ureda 
librirode man Wieta mano Darbo, Bicgion tarp Жо- 
‘Аа — Žemėje Ratai. Dienoje 11 tojo Sunpjais 
ite 1568, famo Sgietrą 
"2 dwilinfg žemišfą ben отрай о Darbą pradėjau, 

"ižfan bubamobams, ale bmafiBfay mofinbams ben 
Imofinbamė. Sau 5 Metai man Biczion.' begywe- 

tt pračjo, aš tame Gžiefe apfimedžiau Sejerimi Ba- 

   

      

     

        

      

Utinio Ridyterio, 0 mano Bati triš „Ruvifius man 
J jimde. Daug Margė, -midutinia ben miršutinia, 

S ifipiol jau petfentėjom, ale Džiaugimo ben Atgatz 
Whimo mums mielafi8 Dienas tatpjan jutefo. Yum 

№ Saupjė ir Dėfamone 4 Biflab fakfyta! — Tan: 
„ taipjau Mofietijoj faip ir Bicgion Afrifoj,  mijo> 

? Gymajtiės . Prigados manę. pra apnifufios, ale 
ab0š manę mano Mießpats n’iera praftojęš. Kad 
Mija famo Amžiaus Bėgi apdumoju, nūg mano 
oliės Ruoifyjtės fi dabar, ° Фар dywinay mane 

lllnfié Diewas wadziojo, tap af už jo Malonę ben 
"Tnpbę ne gana bėfamoti galiu, — Daugel Bainiū 
D prieš Igpilbyma mano Ggirbiės Noro Rengės, 
Miešpatė man pagelbėjo, fan aB Bajuntinys pafoti 
Jūu, 0 mano Žodžio Apjafymą tarp Ragoni 318 

|Palifo nepergegnota, T GE 

Motnnos Meile, 

| anapuß Meino Upės gul prie Baierė Raralyftės 
Tujancgioji Žemife, Reinpfale madinama. Gžion, 

Й і"Гі nüg: Mieftelio, GOrynftadt gbmeno,: 0 Tafi. dr. dar 
„mena nefuri: -Sėnute Maklė  margingam Bari 
ke. Si tift mieninteli Gunu te turėjo, 0 tajai 

i P wofištoj Armijoje, Euri pafžujam Rare prieß 
m, Užus Barngą abgulufi Taite: Gžitam famo'Sinui, 

68 (arba Mnfa8) mabinamam, fenoji Motynele 
A Kaledas faššin iš fofiū gražiū arba prafti Do- 

palibubamoję8 man priteif= 

galiaufiep ir ji pati furadbufi bumo.   
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maneliū įmanptinap Aorg аба Simentiemė "fupafas 
muji buwo ir taji dabar PuRu famo Mylimjaufiajam 
nujuntinti. norėjo. Su linfjma Ggirdžia ji taiė Gžieju 
ant Buto i Miefta nunege, jeib ji famo Suntimu 
idant ne pafimėlotu. 968 Mifli8 buvo: ta: „Szwen= 
tiem$ - tur ‚Anfas Bakelt gauti14. — Э1В ne žinau, аё) 
prie: to Bafo ne gerap bumo; ale Buto  Urėbinintai 
margingaję Genutė galin nurodė ir j08 Bafą ne 
priėmė; ;0 facgieig toftai ir pagirtinu G3irbiės Peng= 
mumu nulidame, tap tof8 Atkatymas nūg Buto Lan= 
gelio mplincziei Motnnės Szirdjiei tacziau“ tift [aban 
(Taubuš bumo ir ję užgamo nep fofa Perfunijos Trinfia. 
Gerą MBalanbą ji todel czionan, Ing iBtifta, ir 6e įtos: 
minti pafilifo. Lay ji paffup fimiu Baliu fam mienai 
falbėbama įjafe: „D аб Anas Szwentiem8 tift 
tur gauti!” Gtaigien ji pro Pufto Langeli Bonams 
dar Syfi prißaufe: „Argt Iu8 ir iß Tiefd8 ne norit 
mano Bafelė priimti?“ — „Tofi, fof8 % pra, me8 
beje ne galim!“ atjafe Určdininta, „Žan ab ėmuji 
ji pati famo Sunui nunešu!“ tave Genute ir greitan 
Gfrpuelę „po . Wajafte pafifißun išėjo pro Miežo 
MBartuš Ir. toliauš 6e Arfijmilgėjimo.. tiejoju Reliu, 
fur8 ant Barpgo linfup meda. Berods bumo Decems 
berio Gžiejaš it Decemberio Bagada: Ale mplinti 
Motnnele ne pafirupina def Dro arba Rawmietros. 
368 mienintele Э)) 8 bumo ta, jamo Sutiu pamatpti 
it jam, faip ji papratuf bumo, Kalzdu ® ата 
рабагрн. 708 Mifliės pilna ji Ripren tolpn žengė it 
Viejeztomi8 . Dešimt Mylia fefamui # £ Mieita Saars 
briffen nufigamo.  Gžion ji jufitropyjo ju mofi= 
faiš taipjau. ant Barpzo Linfun traufiancziei8 3alniereis, 
furie geros Ggirbiės bubami fenaję Motnnelę & famo 
Draugpfię priėme ir iš jė8 atmirojo mierningojo Budo 
tiftą Džiaugimą turėjo. Su taijieis ji Gelšfelio Trufių 
išfafo bemeif ifi Barngo, butent taip toli, faip tie 
Trufiei Karo Gžieju. eiti galėjo. Tafžup ję wln jö8 
paczid8 Rojas toliaus gabenti turėjo, -0 ji ir ne ap= 
fitojo ir ne ilėjoš, fol ji jamo Anfo” Rumpanije, 0 

Rofš taš bumo 
Sufimatymas! Re Bile Dien“ tof8 troppja8. 'Ile 
beje rob8 ir tofa Rars ne fašbieniBfs, о tofios Mo= 

  

Apnoš todel It ne tanfiep matomos, о tofie Sunus it 
ne wijur randami! 

Kumpanijoj Iub 3alnieriei Filtmänert fawo Mo=“ 
tyng, . o; Dauptmong Lewn „wadinti, ale toj Rumpas 
nijoj, Eur Anfası Bluzyjo, dabar :mufa brūfipji: Senute - 
Balnierė! Motyna bumo mabinama: Rėja jeijei prie 
teiftaš tapė wpriaufis Užmeizdėjimas ant Rufnės, ant 
"magzgojamūji Drabugiū, ant mifo Gfalbino Damabdo, 
o“ Bitą Ига ji per Feturės Neyeles didžiu Bafitu= 
pinimu ben MBiernumu pilnamojo.  Botam ji, pajabs 
nam Truiui  atlirabuš, tomi ant Gryžfelio pafidame.
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Defingoji Rumpanije miernap už jamo Motyna ра 

tupinufi iv ję fu Relonės Biningais apbomanojuji bumo, 

"o tais Genute giliufingan ir linfjman & jao Namus 

parfelamo,  Miepeli Grpnftadt meif aplanfpbama ji 

iv prie Rufo ben prie ano Rangelio apfiRojo, fur 108 

Bafelis ne руйшиа8 Битоо. — „Эапо Anfas tift gawo 

Gfrnnelę, ap taję pati jam nunegiau!“ meilingap pa= 

fafojo: Senute, o Bonai Plunfjnas padėję Ir Galmaš 

išfelę fu Džiaugimu. faujies. — Kelones ben Gžes 

tingė8 Biningė, furieis ję Rumpanije apdomanojo, ji 

nep maž ne bumo išleiduji. Už tuš ji, Rind nufi= 

pirfufi, famo Siunui Marpfinus gatamyjo it ant Жато 

Э\!е108 jam nujuntino. j — @. 

Mifofia Zinia. 

—— Mafžolijos Iiešpats Giecorius Aleffanbderis 

pra Tabap meilingos Egirbiės ir todel jam Эер gailu, 

fab per Rarus taip Daug Bėdū ant Gwieto pafidaro, 

Sep jam tai tift fief galima butu, tap jiš ant Zeme8 

norötu- toft Dawada padaryti, Рар Ravū jau toliauš 

wijap ne butu. Ale matpdamė, fab taip n'eit, tav 

jis pra mijomė Smieto Wießpatyftems ифтапе8, Bel: 

gijos Miejte Brüffel Minifteriü Sujiėjimą arba 

Rungrėją Laifpti, ant Gufnefėjimo, faip ir fofiūje 

SDalntūje galima butu Raro Bėdas № Bjaurybes раг 

mažinti ir palengvinti, 0 Gmieto Wießpacziet Dra 

fitam' Užmanimui ой fawo Britarimą Dame, Bet 

faba Gitas Rungrejas bus laifptaš, tai Dar ne žinom. 

— агр mujū begimt=boreliniu Ropierpiningiū 

ranbaš dabar baug netifrū, o todėl tofiū RBopierpiningiu 

gaunant teifė faugotis. Ale fofė Stirtumė tarp tifrujū 

bėp netifrujū, tai me8 bar pajafpti ne galim. 

— Nafiyje nd PBieruncgids ant Subatos (tai pra 

ий 19tojo ant 20tojo Iunijaus), 0 potam ir Eubatoj 

P KAsPnAnAKKPANKAA 42451454444445452:84548
14444417442424214251522 

Gletnerišfajis traufiamajis it gybąjis BloBteris*) 
Э16 ta pats prieß Liga, furia . 

Szitas Plofteris mane teiumpam Gžieje mit mano baug Metū ilgos 1969 № „ yva wifofilfe Rafitropyjimüfe primelytins. 

tojau. -Bagalba  buwo. dywnay didele. 

pagelbėjęė. Neli mano Эат 11 

mattoję, O 
irdingiauftey. 

ж
ж
 

  

Ф iß (M, Natkio) faralištojės Aptekös, 

Mytieforin XC, Briūniną, Karaliaucziuje, 

dentfo: Miefte; 
Dabotit: 

L
i
 
u
a
 

i
i
 

  
i Brieteliū yra ta pro Raullige, a 

tas Sykt Ipgyjimas taip greitay nufidawe, Рар mes nufiftebėjom it primelyjam tą Fožniemė Ramamė 

fentišfame Riffa (Boju Bromincoje) plagiojoj Ulnezioj 20. 

*) Sitrafiė, [ju Eitempeliu: „M. Ring elharbt“ ant 
wabinamos „Zur Krone“, Tiličį, 
Ulnezijoj mabinamoj Krumme Grube, 

faip ir Kabrifėje Goblis Gale Teipcig. 
Be miršuy minčtojo Gžtempelio Bloteris ne tifrajiš. : 

*************#******l*****fl*******!****
*****fi*****f**************** bsü 

mi 

per Dieną pra prie mujū tofia įfaubi Mietra Dumufiktta 

fad baugu. Tojie pra Bicgion daug Gžerpjū nū Stogi, a 

nulafinufi, o ir fele8 Yomarfininfü Budas ant Turdüte 

  
  

gau8 apıwertufi ir toli panegufi. ant 

RPrefe Karaliauczuje 27. Junijų. 

Ant Turgaus Jamiü menkay pareit. Kwieciiei 10041 | 

106 ©с:. Rugiei 68—70 Sgr. Miežiei, bib., 54—56 Šalių, 

Miežiei, mai, 52—54 Sgr. Awijos 31—40 Sgr. Nl 1 

puteė 30—32 ©д. Siiens 33—35 ©д:. шт 

Egiaubai 227/;—23/, Egr. Guin. Emieftas 9-—10 Sar. I 

Smara.  Siaufiei 6 —-6/> Sgr. Manbeliė. 

DA 

Apyjafnmai. 

216 fawo Rromui, Euriame Gelešiū Tatvorai ben mijof q 
» 

Daiktai. Budamonems pardüdami, Lietuwiffay mokanczio . 

Saiuilej grajien ißmokinto Mokintinio, jeßfau, ‚Furs galetu p Inti 
manes tiijaus šftoti. — ае Manfkeitner-Tilzeje. Ni, 

— Gabo grašiū miega Silfia: Bofūje galit p T 
manęš pigien gauti. "r 
—— Šyi aš ir Drujtos Emieftui turiu, tofios дга о 

fofidg Sus bar ne bufite mate, it prifiulau ta czielüfe 3y 

Н taip ir Gmarais prifwerta už miernaš Prefias. Ч 

Tilšėje, Sunijaus Mėnefyje 1874. 
5. G, KRrofer, LC 

Mofiecziü Ulngioj, fur pirma Gdhliemenė bumo, ij 

ano Gruntiiutis, 22 Murgi prul, Didelis podraug Pa] 
A ant to ftovingiomė Triobomė, 400 Zinginiu nl Фа 

Turgaus atftu gulis$ ftom ant Bardawimo, \g 

Našlė NManjoFiene Baznyczfiemjüfe Ing, 

  

tag 

Priminimas. 3 

Minau ne pafimėlūfite ju Keleimjo Apfifteliawin] й 

Ruva: tūmi ifi pirmojo Julijaus [aufia, tur Buti JS 

daugiaus užinofčti. 

Daftarai Gūmorrpoibalfnoten wabina, таг В 

pro Gėlima, pro atviras Nonas, pro Szalczio P 

Sojepb Baum, Е 
R 

Blofterius gaunamas už 5 Sai Ahs, 
Aufgtame SGafe Rum. 26; pri 

ben prie Gugelbard Grau ij 

Ö 

Diejes pajenflintafis 
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Berantvortlider Nedakteur: Profeffor Sr. Kurfdat 
in Ronigšberg. 

  5 Ъ 

Berlag und Drud ооп Gmil Rautenberg Ч 
in Ronigėberg. , 

 


